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TRựC THUỘC B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I. Tuyển dụng viên chức làm việc tại Báo Khoa học và phát triển
1. Vị trí phóng viên-biên tập viên khoa học và công nghệ
- Kiến thức văn hóa cơ bản về khoa học, đạo đức khoa học, và đạo đức tác 
nghiệp báo chí khoa học.

- Kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

- Kiến thức cơ bản về một số lĩnh vực quản lý của Bộ KH&CN cùng các cơ chế, 
chính sách KH&CN quan trọng gần đây ở Việt Nam.

2. Vị trí kế toán viên
- Nội dung Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ.

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015.

- Định khoản kế toán trong đơn vị HCSN.

3. Vị trí Chuyên viên văn phòng (marketing phát hành, quảng cáo trong 
lĩnh vực báo chí khoa học công nghệ)

- Quản lý văn bản điện tử trong công tác văn thư của các cơ quan hành chính 
nhà nước.

- Luật Báo chí.

- Luật Quảng cáo.

II. Tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng ủy ban Vũ trụ Việt Nam 

Kiến thức chung:
- Quyết định 137/2006/QĐ-TTg ngày 14/6/2006 phê duyệt “chiến lược nghiên 

cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020” do thủ tướng chính phủ ban 
hành.



- Quyết định số 1720/QĐ-TTg ngày 17/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
Thành lập Uỷ ban Vũ trụ Việt Nam.

- Quyết định số 838/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 04 năm 2016 về việc phê 
duyệt “chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ 
trụ giai đoạn 2016 - 2020” .

- Quyết định số 01/QĐ-ƯBVT ngày 6/7/2011 về việc thành lập Văn phòng Uỷ 
ban Ỵũ trụ Việt Nam.

- Quyết định 0 1/QĐ-UBVT và quyết định 02/QĐ-UBVT ngày 27/2/2013 của Chủ 
tịch UBVT về việc thành lập 2 tiểu ban (tiểu ban Khoa học kỹ thuật và tiểu ban 
pháp lý).

- Quyết định số 149/ỌĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 01 tháng 02 năm 
2019 phê duyệt chiến lược phát ữiển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tâm 
nhìn đến năm 2040.

- Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/01/2019 về hoạt động viễn 
thám.

1. Vị trí chuyên viên Tổng hợp
- Các hệ thống văn bản pháp quy quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ.

- Thông tin chung về hoạt động công nghệ vũ trụ tại Việt Nam.

- Thông tin về các vấn đề quan tâm tại các phiên, họp thường niên của Liên hợp 
quốc sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hoà bình (COPUOS).

2. Vị trí chuyên viên Hợp tác quốc tế
- Chủ trương, chính sách về họp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ.

- Tình hình khái quát về hợp tác quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực vũ trụ.

- Các văn bản, hiệp định ký kết với một số quốc gia mà Việt Nam đang hợp tác 
trong lĩnh vực vũ trụ như Nga, Hoa Kỳ, Nhật Bản và diễn đàn đa phương của Liên Hợp 
Quốc như COPUOS.

- ứ n g  dụng của lĩnh vực công nghiệp vũ trụ trong phát triển kinh tế xã hội, an 
ninh quốc phòng.

III. Tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Chương trình Nông thôn 
miền núi

1. Vị trí Chuyên viên theo dõi dự án
- Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triên 
kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025.

- Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định về quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công 
nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiêu sô giai đoạn



2016-2025.

- Thông tư số 348/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý tài 
chính Chương trình hô trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đây 
phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025.

- Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/3/2015 Quy định việc kiểm tra, đánh giá, 
điêu chỉnh và châm dứt hợp đông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
câp quôc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

- Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp 
tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân 
sách nhà nước.

- Quyết định số 3983/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức lại và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của 
Văn phòng Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi và vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016- 
2025.

- Quyết định số 1510/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc phân công trách nhiệm quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiên 
bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi và vùng 
dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025.

- Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân 
sách Nhà nước.

2. Vị trí Kế toán
- Thông tư số 348/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý tài 

chính Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đây 
phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025.

- Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ tài chính hướng 
dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

-Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ khoa học và công 
nghệ qui định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà 
nước.

- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ tài chính quy định chế độ công 
tác phí, chế độ chi hội nghị.

- Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính qui định chi tiết sử dụng 
vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn 
vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tô chức chính trị, tô chưc 
chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội -  nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghê nghiệp-

- Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập 
dự toán, quản lý, xử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán



bộ, công chức, viên chức.

- Quyết định số 224/QĐ-BKHCN ngày 15/02/2017 của Bộ Khoa học và công nghệ quy 
định về xây dựng dự toán chi công lao động khoa học của dự án thuộc “ Chương trình Hô trợ 
ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”.

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều 

của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

: Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ kế hoạch Đầu tư quy định 
chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Thông tư số 11/2019/TT-BKHCN ngày 16/12/2019 của Bộ kế hoạch Đầu tư quỵ định 
chi tiêt việc cung câp, đăng tải thông tin đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thâu qua 
mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện họp đồng không được 
hoàn trả.

- Nghị định 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định việc quản lý, sử dụng tài sản 
được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng 
vốn nhà nước.

- Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ 
quản lý, tính hao mòn, khâu hao tài sản cố định tại cơ quan, tô chức, đơn vị và tài sản cô định 
do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

IV. Thời gian dự thi vòng 2
- Phỏng vấn sát hạch vòng 2: thời gian dự kiến ngày 28/6/2020.
- Địa điểm: Phòng 204, Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, 

Cầu Giấy, Hà Nội.


